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SESSÃO TEMÁTICA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

Os problemas enfrentados pelo setor de base flo-
restal perante a legislação ambiental não são 
poucos. Em se tratando de Brasil, são questioná-

veis muitas posturas de profissionais que atuam em ór-
gãos públicos estaduais, principalmente na hora de con-
ceder licenças ambientais. Além da própria legislação e 
suas brechas para interpretações sobre o que estabele-
ce o novo Código Florestal, as regras para aquisição de 
terras por estrangeiros também foram foco dos debates 
pelos palestrantes da Sessão Temática sobre Legislação 
Ambiental durante o ABTCP 2014.

Toledo Piza, consultor jurídico ambiental, iniciou 
sua apresentação pela própria definição de licença 
ambiental e abordou os mecanismos de mitigação e 
compensação dos impactos gerados pela implantação 
de determinado projeto ao meio ambiente. “Hoje, na 
indústria como um todo, há um diálogo muito tími-
do quando o assunto é compensação ambiental. O 
motivo? O órgão público pressiona o empreendedor, 
principalmente no momento da emissão da Licença de 
Instalação (LI). As iniciativas legislativas estaduais aca-
baram por recrudescer o método de cálculo da com-
pensação ambiental sem observar os limites da norma 
federal”, observa Toledo Piza.

A questão consiste no desrespeito à norma federal, 
pois o âmbito estadual deve pautar-se pelos limites que 
o nível hierárquico superior impõe. Por exemplo, um em-
preendedor que possui uma linha de financiamento com 
juros, encargos, seguros, custos indiretos e uma série de 
ônus ainda tem de arcar com despesas completamen-
te imprevisíveis geradas pela compensação ambiental. 
“O licenciamento ambiental deve ser uma via de mão 
dupla, em que o empreendedor atende a requisitos tan-
to técnicos quanto legais e recebe do órgão a licença 
ambiental, pois se trata de um ato jurídico vinculado: 
preenchidos os requisitos, é direito do empreendedor re-
ceber a licença ambiental. Infelizmente, a compensação 
ambiental funciona hoje como uma violenta barreira ju-
rídica, técnica e financeira que deixa os empresários de 
mãos atadas”, disse Toledo Piza. “Apresento aqui esse 
triste diagnóstico, em que a compensação ambiental al-
gumas vezes é moeda de troca, pesando principalmente 
sobre as instalações industriais.”

O fato destacado por Toledo Piza fundamenta-se em 
suas análises de documentações de projetos de fábricas: 
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escalas de produção e condições ambientais semelhan-
tes recebem como resposta índices de compensação 
ambiental muito diferentes. Segundo ele, essa dispari-
dade fere o princípio da isonomia, da razoabilidade, da 
proporcionalidade e da lógica jurídica. No final, diz Tole-
do Piza, quem perde é o Brasil, que acaba tendo evasão 
de investidores, pois a compensação pode funcionar 
maleficamente como direcionador de projetos.

Diante das comprovações que obteve, o advogado 
sugere que o setor se reúna, por intermédio da ABTCP e 
da Ibá, para traçar uma estratégia comum e fazer-se re-
presentar pelos canais oficiais. “A melhor saída pode ser 
um posicionamento oficial em âmbito nacional capaz 
de despertar as atenções de autoridades e profissionais 
do setor público para agir sobre os casos de abuso de 
poder”, afirma. 

Código Florestal em xeque
Os principais aspectos do novo texto aprovado para 

vigorar como Código Florestal foi abordado durante a 
Sessão Temática sobre Legislação Ambiental nas pales-
tras ministradas por David Figueiredo Barros do Prado, 
do setor jurídico da empresa CMPC Melhoramentos, e 
pelo advogado Antonio Pinheiro Pedro, da Pinheiro Pe-
dro Advogados Associados. Ambos falaram não apenas 
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sobre desafios, mas também sobre as oportunidades 
lançadas pela nova legislação.

Para Prado, no novo Código Florestal não estão claros 
os capítulos sobre as Reservas Legais (RL) e Áreas de Pre-
servação Permanente (APP). A abertura para diferentes 
interpretações está na parte sobre o que vale como RL ou 
APP. “Somente vegetação nativa ou espécies exóticas?”, 
questiona Prado. Ele completa: “O Artigo 1.° do novo có-
digo prevê a preservação das florestas e demais formas 
de vegetação nativa, e o Artigo 3.° regulamenta a área 
protegida com cobertura nativa ou não; ressalta-se, além, 
a lei de proteção da Mata Atlântica na condição de bio-
ma”. Ele comenta também que essa questão está sendo 
tratada de diversas formas pelos Estados.

O novo Código Florestal, porém, não foi repassado 
pelos palestrantes apenas como objeto de críticas ne-
gativas. “O Cadastro Ambiental Rural (CAR) será um 
grande avanço ao Brasil, porque influirá no regime de 
controle, mais informatizado e menos burocrático, da 
destinação das terras utilizadas pela agroindústria”, 
destacou Prado, apontando a extensão territorial do País 
como um importante desafio para o CAR.

A aquisição de terras por estrangeiros foi outro ca-
pítulo da legislação em debate durante o evento. De-
pois da crise da década de 1990, conforme recordou 
Pinheiro Pedro, os governos se preveniram contra a 
especulação estrangeira, o que resultou, em 2007, na 
chamada agroinflação. Três anos depois, a Advocacia 
Geral da União reinterpretou a legislação, afetando 

diretamente os investimentos no País, sem excluir 
aqueles já consolidados.

“Hoje, a aquisição de terras por estrangeiros é de-
finida por três categorias: livre (para até três Módulos 
de Exploração Indefinida – MEI*), condicionada (entre 
3 e 50 MEI) e proibida (para mais de 50 MEI). Vale co-
mentar que esses módulos variam de uma região para 
outra, dependendo da demanda e do desenvolvimento 
agrário”, explica Pinheiro Pedro. “Houve, em determi-
nado período, uma aquisição de terras por estrangei-
ros de forma desenfreada, e muitos acabaram usando 
laranjas para mascarar investimentos”, observou. “Por 
isso a reação governamental, recentemente corrigida”.  
No geral, conforme os palestrantes deixaram claro, a 
expectativa do setor de base florestal para o futuro é de 
maior flexibilização na compra de terras por estrangei-
ros, principalmente quando o caso é para fins de arren-
damento de área. Esse cenário é bem mais condizente 
com a globalização e a abertura de mercado que o Brasil 
vive desde 1995. 
*Nota: o Módulo de Exploração Indefinida (MEI) é 

uma unidade de medida expressa em hectares, a partir 
do conceito de módulo rural, para o imóvel com explora-
ção não definida. A dimensão do MEI varia entre 5 e 100 
hectares, de acordo com a Zona Típica de Módulo (ZTM) 
do município de localização do imóvel rural, definida 
pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá-
ria (Incra), órgão sob gestão do Ministério do Desenvol-
vimento Agrário.              n
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